
OBČNI ZBOR KLUBA 2015 
 

V petek, 20. marca 2015, na svetovni dan sreče in dan pred koledarsko 
pomladjo so se člani Kluba »Maksa Perca« Maribor, zbrali na svojem 
občnem zboru. 
 

Zbralo se je 69 članic in članov. Uradni del občnega zbora je pričel 
predsednik kluba Mirko Ploj. Uvodoma je pozdravil vabljene goste, in 
sicer: Danijela Lorbka, direktorja Policijske uprave (PU) Maribor ter 
stanovska kolega iz Republike Hrvaške, predsednika društva upokojenih 
delavcev Ministrstva za notranje zadeve Varaždin Antuna Sačića in 
Dragutina Gajsića iz Čakovca. 
 

  
 

Članice in člani kluba so sprejeli dnevni red in izvolili organe občnega 
zbora. Delovno predsedstvo je vodil Ivo Usar, člana sta bila Jože Krapše 
in Katja Raškovič. 
 

Direktor PU Maribor Danijel Lorbek je pozdravil navzoče ter podal oceno 
varnostnih razmer za območju PU Maribor v letu 2014. Zbrane sta 
nagovorila tudi Antun Sačić iz Varaždina in Dragutin Gajsić iz Čakovca. 
 

  
 

Člani kluba so poudarili, da se tudi upokojeni delavci še kako zavedajo, 
da varnost ni nekaj, kar je dano samo po sebi. Vedo namreč, da so za 
takšen visok nivo varnosti na območju PU Maribor zaslužni prav vsi. 



Prepričani so, da aktivni stanovski kolegi delajo odlično in jim čestitajo za 
dosežene rezultate.  
 

Direktorju PU so izrekli iskreno zahvalo za odlično sodelovanje z 
Izvršnim odborom kluba ter za vso podporo in pomoč v skladu s 
Sporazumom in Letnim načrtom sodelovanja. 
 

V nadaljevanju je predsednik kluba Mirko Ploj predstavil poročilo o delu v 
letu 2014. Pri tem je posebej izpostavil nekatera področja delovanja 
kluba kot so: skrb za zdravje članov, strokovna predavanja, družabna 
srečanja, izvedba izletov in športne dejavnosti. Zahvalil se je vsem, ki so 
se udeleževali organiziranih dejavnosti, še posebej športnikom, ki so 
tekmovali v imenu Kluba. 
 

Poročilo o finančnem poslovanju kluba v letu 2014 je podal blagajnik 
Milojko Cerkovnik, poročilo o ugotovitvah nadzornega odbora pa Majda 
Župevc.  
 

Člani občnega zbora so sprejeli še program dela in finančni načrt za leto 
2015. Na koncu uradnega dela so podelili priznanji, in sicer: Dragu 
Berdenu in Ivanu Šerbineku za pomemben prispevek k delovanju Kluba. 
 

  
 

Navzoči so izrazili zadovoljstvo nad delom in uspehi Kluba. Majda 
Župevc in Majda Bobanec sta v imenu članov nadzornega odbora 
oziroma vseh članic in članov kluba pohvalili delo celotnega Izvršnega 
odbora kluba. 
 

Po uradnem delu so zbrani na občnem zboru nadaljevali s prijetnim 
druženjem ob kosilu, sladici in kavici. 
 

Ker so občni zbor opravili na svetovni dan sreče so si na koncu zaželeli, 
da jih, pri uresničevanju letnega programa dela, spremlja tudi sreča.  
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